
 
 

P R O C E S   V E R B A L   NR.  7/2016 
 
 

  Încheiat azi, 23 iunie 2016 cu ocazia şedinţei de constituire al Consiliului local al 
municipiului Târgu Secuiesc, desfăşurat în sala mică a Casei de cultură „Vigadó”. 
  Convocarea consilierilor aleşi în urma scrutinului electoral din 5 iunie 2016 s-a făcut 
prin Ordinul nr. 165/2016 al  Instituţiei Prefectului judeţului Covasna. 
  La şedinţă sunt prezenţi: Bokor Tiberiu, Kelemen Andrei, Budău Ionuț, Czipa 
Lóránd-Szabolcs, Nagy-Babos Tamás, Fejér Mrlinda, Bejan András, Derzsi Gyula, Gal Elemér-
László, Kiss Levente Csaba, Lőrincz József, Pătru Constantin, Szabó Vincze-Árpád, Taierling 
Johann, Szigethy Kálmán, Szilveszter Szabolcs, Szima Csaba, Szöllösi Tamás şi Ilyés Botond. 

De asemenea la şedinţă mai participă domnul prefect Sebastian Cucu, domnul Zátyi 
Andrei secretarul municipiului, doamna Buta Mihaela Carla judecător la Judecătoria Târgu 
Secuiesc, invitaţi şi reprezentanţii mas-mediei. 

Şedinţa este deschisă de domnul prefect, care prezintă Ordinul nr. 165/2016 al 
Instituţiei Prefectului judeţului Covasna cu privire la convocarea şi ordinea de zi a şedinţei de 
constituire, respectiv că sunt prezenţi persoanele care au fost aleşi în funcţia de consilieri în urma 
scrutinului electoral din 5 iunie 2016. Dânsul arată că şedinţa este statutară deoarece sunt prezenţi 
18 din cei 19 consilieri aleşi. 

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, lucrările şedinţei 
de constituire, în prima parte sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de doi consilieri 
dintre cei mai tineri. 

Verificând vârsta fiecărui consilier prezent, rezultă că cel mai în vârstă consilier este 
dl. Kelemen Andrei 65 ani, iar dl. Szöllösi Tamás 26 ani şi d.na Fejér Melinda 29 ani, sunt cei mai 
tineri consilieri prezenţi. Î-i rogă pe cei trei consilieri nominalizaţi să preia conducerea şedinţei. 

Domnul Kelemen Andrei, preluând conducerea şedinţei mulţumeşte pentru 
încrederea acordată și propune luarea unei pauze de 5 minute pentru constituirea grupurilor de 
consilieri potrivit prevederilor Statutului aleșilor locali. 

După pauză se consemnează că a fost constituit grupul consilierilor UDMR format 
din 11 consilieri, liderul fiind Bejan Andás și grupul consilierilor PCPT-EMNP format din 5 
consilieri având ca lider pe dl. Taierling Johann. 

În continuare președintele de ședință prezintă proiectul ordinii de zi a şedinţei. 
Proiectul ordinii de zi se prezintă în felul următor: 
1. Alegerea comisiei de validare. 
2. Validarea mandatelor consilierilor aleşi. 
3. Depunerea jurământului de către consilieri. 
4. Alegerea preşedintelui de şedinţă a consiliului local. 
5. Prezentarea rezultatului validării primarului. 
6. Depunerea jurământului de către primar. 
7. Alegerea viceprimarului. 
8. Depunerea jurământului de către viceprimar. 
9. Constituirea comisiilor pe domenii de activitate. 
Ordiniea de zi a şedinţei de constituire este adoptată cu unanimitate de voturi. 
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Domnul Bokor Tiberiu, primarul ales la data de 5 iunie 2016, declară în faţa celor 
prezenţi că renunţă la calitatea de consilier şi optează pentru funcţia de primar. 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi a şedinţei, şi anume la alegerea comisiei 
de validare. 

Preşedintele de vârstă propune ca, comisia să fie formată din 5 membrii, propunere 
supus la vot, care este adoptată cu unanimitate de voturi. 

Se solicită propuneri nominale pentru membrii comisiei. 
Sunt propuşi din partea UDMR dl. Derzsi Gyla, dl. Nagy Babos-Tamás şi dna Fejér 

Melinda, din partea ALDE dl. Budău Ionuț, iar din partea PPMT-EMNT dl. Gal Elemér-László. 
Supuşi la vot, propunerile au fost adoptate cu unanimitate de voturi. 
Domnul secretar prezintă Hotărârea nr. 52/2016 al Consiliului local cu privire la  

alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul local al municipiului Târgu 
Secuiesc, hotărâre adoptată cu 18 voturi pentru. 

Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi a şedinţei, şi anume la validarea 
mandatelor consilierilor aleşi. 

Pentru a da posibilitatea comisiei de validare să verifice legalitatea alegerii 
consilierilor, desemnarea preşedintelui şi al secretarului comisiei şi să-şi întocmească procesul 
verbal, preşedintele de vârstă propune luarea unei pauze de 10 minute. 

După pauză cei prezenţi revin în sală. 
Se dă cuvântul d.lui Derzsi Gyula, preşedintele comisiei de validare să prezinte 

raportul cu privire la validarea consilierilor. Sunt supuşi  la vot separat numele fiecărui consilieri, 
care sunt votaţi cu unanimitatea de voturi. Cel a cărui nume a fost supus validării nu a  votat.  

Domnul secretar citeşte Hotărârea nr. 53/2016 al Consiliului local cu privire la 
consemnarea rezultatului validării mandatelor consilierilor din Consiliul local al municipiului Târgu 
Secuiesc,  hotărâre care este adoptat cu 18 voturi pentru. 

Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi şi anume depunerea jurământului de către 
domnii consilieri. 

Preşedintele de vârstă propune ca asistenţa să se ridice în picioare şi domnul secretar 
dă citire textului jurământului, după care fiecare consilier în ordine alfabetică la auzul numelui 
aşează mâna stângă pe Constituţie şi Biblie şi rosteşte cuvântul „JUR”, semnând jurământul în faţa 
preşedintelui de vârstă. 

Jurământul domnului Kelemen Andrei este semnat de asistentul Szöllösi Tamás.  
Astfel având în vedere că toate mandatele au fost validate în temeiul prevederilor art. 

34 alin. 2 din Legea  215/2001 privind Administraţia Publică Locală şi 18 din cei 19 consilieri au 
depus jurământul, Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc este legal constituit. 

În acest sens se dă cuvântul secretarului pentru a prezenta Hotărârea nr. 54/2016 cu 
privire la declararea Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc ca legal constituit, hotărâre 
care este adoptată cu 18 voturi pentru. 

Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi a şedinţei şi anume la  alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului local. 

Este propus în această funcţie domnul consilier Kelemen Andrei. 
Propunerea este acceptată cu unanimitate de voturi. 
Domnul secretar citeşte Hotărârea nr. 55/2016 al Consiliului local cu privire la 

alegerea preşedintelui de şedinţă, hotărâre care este adoptată cu 18 voturi pentru. 
Se trece la punctul cinci de pe ordinea de zi a şedinţei, şi anume la validarea 

mandatului domnului primar Bokor Tiberiu. 
Preşedintele de şedinţă invită pe doamna Buta Mihaela Carla, judecător la 

Judecătoria Târgu Secuiesc delegată la şedinţa de constituire, să prezinte hotărârea judecătorească 
privind validarea alegerii primarului. 
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Domna  Buta Mihaela Carla dă citire Sentinţei civile nr. 509/2016 dată în Dosarul nr. 
1541/322/2016 prin care Judecătoria Târgu Secuiesc validează mandatul de primar al domnului 
Bokor Tiberiu. 

Se trece la punctul şase de pe ordinea de zi a şedinţei şi anume la depunerea 
jurământului de către domnul primar. 

În acest sens  preşedintele de şedinţă îl invită pe dl. primar Bokor Tiberiu să depună 
jurământul căruia se pune pe umeri eşarfa tricolor, şi citeşte personal textul jurământului, cu mâna 
stângă aşezată pe Constituţie şi Biblie şi semnează jurământul în faţa preşedintelui de şedinţă. 

După această formalitate preşedintele de şedinţă declară pe dl. Bokor Tiberiu investit 
în funcţia de primar al municipiului Târgu Secuiesc. 

În continuarea lucrărilor şedinţei se trece la punctul şapte de pe ordinea de zi şi 
anume alegerea viceprimarului. 

Se propune alegerea unei comisii formată din 3 membrii, pentru numărarea voturilor 
şi constatarea rezultatului votării. 

Este propus pentru a face parte din această comisie domnii consilieri Nagy Babos 
Tamás, Budău Ionuț şi Taierling Johann. 

Propunerea este acceptată cu unanimitate de voturi. 
Alegerea viceprimarului se face deasemenea pe bază de propuneri care se trec pe 

buletinele de vot. 
Din partea grupului UDMR solicită cuvântul dl. Bejan András, care propune pe dl. 

consilier Derzsi Gyula. Din partea PCMT-EMNP etse propus dl. consilier Ilyés Botond. 
Preşedintele de şedinţă constată că nu sunt alte propuneri şi înregistrează candidaturile. 

Pentru ca propunerile de viceprimar să fie dactilografiate pe buletinele de vot se ia o 
pauză de 10 minute. 

Dl. secretar explică consilierilor modul de votare. 
După pauză se distribuie buletinele de vot consilierilor, care sunt invitaţi să se retragă 

în cabina de vot pentru efectuarea votării şi să introducă în urnă buletinul de vot. 
Consilierii votează şi introduc buletinele de vot într-o urnă destinată pentru acest 

scop. 
După votare, preşedintele de şedinţă procedează la deschiderea urnei iar comisia de 

constatare a rezultatului votării, pronunţă rezultatul de pe fiecare buletin de vot. 
În urma votului exprimat domnul Derzsi Gyula primeşte 13 voturi pentru iar dl. Ilyés 

Botond primește 5 voturi  pentru. 
Preşedintele de şedinţă constată că pe baza voturilor exprimate domnul consilier 

Derzsi Gyula este ales în funcţia de viceprimar al municipiului Târgu Secuiesc. 
Domnul secretar citeşte Hotărârea nr. 56/2016 al Consiliului local cu privire la 

alegerea viceprimarului municipiului Târgu Secuiesc, hotărâre care este adoptată cu 18 voturi 
pentru. 

Se trece la punctul opt de pe ordinea de zi a şedinţei şi anume la depunerea 
jurământului de către domnul viceprimar. 

În acest sens  preşedintele de şedinţă îl invită pe dl. viceprimar Derzsi Gyula să 
depună jurământul, care citeşte personal textul jurământului, cu mâna stângă aşezată pe Constituţie 
şi Biblie şi îl semnează în faţa preşedintelui de şedinţă. 

Se trece la punctul nouă de pe ordinea de zi a şedinţei şi anume la constituirea 
comisiilor pe domenii de activitate. 

Dl. Kelemen Andrei din partea UDMR propune constituirea comisiilor în 4 domenii 
de activitate şi anume: Comisia pentru economie, administrarea publică locală şi juridică, Comisia 
pentru cultură, învăţământ, tineret şi sport, Comisia pentru sănătate şi protecţie socială şi Comisia 
pentru dezvoltare teritorială, urbanism, gospodărirea localităţii şi protecţia mediului. Deasemenea 
propune ca o comisie să fie formată din maxim 5 consilieri. 
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Supus la vot propunerea constituirii comisiilor pe 4 domenii de activitate, cu 5 
consilieri în fiecare comisie, a fost acceptată cu 18 voturi pentru. 

Preşedintele de şedinţă propune ca în funcţie de rezultatul alegerilor în fiecare 
comisie să facă parte 3 consilieri din grupul de consilieri UDMR restul fiind completat din celelalte 
formaţiuni politice. 

Supus la vot propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
Se propune nominalizarea consilierilor în fiecare comisie. 
Astfel în Comisia pentru economie, administrarea publică locală şi juridică sunt 

propuşi domnii consilieri Nagy Babos Tamás, Derzsi Gyula şi Szöllösi Tamás din partea formaţiunii 
politice UDMR, dl. Taierling Johann din partea formaţiunii politice PPMT-EMNT, dl. Szigethy 
Kálmán din partea formaţiunii politice PCM-MPP și dl. Pătru Constantin din partea ALDE. 

Întrucât numărul consilierilor propuși în Comisia pentru economie, administrarea 
publică locală şi juridică este mai mare de 5 se trece la vot fiecare propunere în mod separat. 

Astfel cu 13 voturi pentru și 5 voturi împotrivă consilierii Nagy Babos Tamás, Derzsi 
Gyula, Szöllösi Tamás, Szigethy Kálmán și Pătru Constantin au fost aleși în Comisia pentru 
economie, administrarea publică locală şi juridică. Dl. Taierling Johann a obținut 5 voturi pentru și 
13 voturi împotrivă. 

În Comisia pentru cultură, învăţământ, tineret şi sport sunt propuşi domnii consilieri 
Nagy-Babos Tamás, Szabó Vincze-Árpád şi Bejan András din partea formaţiunii politice UDMR, 
dl. Ilyés Botond din partea formaţiunii politice PPMT-EMNT şi dl. Budău Ionuț din partea ALDE. 
Supus la vot, toate propunerile au fost acceptate cu 18 voturi pentru. 

În Comisia pentru sănătate şi protecţie socială sunt propuşi domnii consilieri 
Kelemen Andrei, Kiss Levente Csaba şi Fejér Melinda din partea formaţiunii politice UDMR, 
domnii Czipa Lóránd-Szabolcs și Gal Elemér-László din partea formaţiunii politice PPMT-EMNT 
şi dl. Budău Ionuț din partea ALDE. 
                       Supus la vot fiecare propunere în mod separat, consilierii Kelemen Andrei, Kiss 
Levente Csaba, Fejér Melinda și Budău Ionuț au obținut câte 13 voturi pentru și 5 voturi împotrivă, 
dl. Gal Elemér-László 10 voturi pentru și 8 voturi împotrivă iar dl. Czipa Lóránd-Szabolcs 5 voturi 
pentru și 13 voturi împotrivă. Astfel Comisia pentru sănătate şi protecţie socială va fi format din 
conilieii: Kelemen Andrei, Kiss Levente Csaba, Fejér Melinda, Budău Ionuț și Gal Elemér-László.  

În Comisia pentru dezvoltare teritorială, urbanism, gospodărirea localităţii şi 
protecţia mediului sunt propuşi domnii consilieri Szilveszter Szabolcs, Lőrincz József şi Kiss 
Levente Csaba din partea formaţiunii politice UDMR, dl. Szima Csaba din partea formaţiunii 
politice PPMT-EMNT, dl. Szigethy Kálmán din partea formaţiunii politice PCM-MPP și dl. Pătru 
Constantin din partea ALDE. 

Supus la vot, cu 13 voturi pentru și 5 voturi împotrivă consilierii Szilveszter 
Szabolcs, Lőrincz József, Kiss Levente Csaba, Szigethy Kálmán și Pătru Constantin au fost aleși în 
Comisia pentru dezvoltare teritorială, urbanism, gospodărirea localităţii şi protecţia mediului. Dl. 
Szima Csaba a obținut 5 voturi pentru și 13 voturi împotrivă. 

Domnul secretar citeşte Hotărârea nr. 57/2016 al Consiliului local privind 
organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc, hotărâre 
care este adoptată cu 13 voturi pentru și 5 voturi împotrivă. 

După aceste formalităţi încheiate domnul prefect Sebastian Cucu felicită pe noii 
consilieri aleşi şi de asemenea şi realegerea domnului Bokor Tiberiu în funcţia de primar al 
municiliului şi le doreşte acestora să fie la înălţimea mandatului încredinţat de locuitorii munipiului, 
de a nu dezminţii încrederea lor şi de a acţiona cu responsabilitate aşa cum au jurat spre binele 
obştii. 

Solicitând cuvântul domnul primar mulțumește domnului prefect pentru cuvintele 
adresate, cât şi pentru încrederea acordată de către cetățenii orașului cu ocazia alegerilor locale și 
arată că vor acţiona împreună cu consilierii penetru îndeplinirea mandatului, totodată își exprimă 
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speranța ca în viitor și cei 5 consilieri care votează în mod regulat împotriva proiectelor de hotărâri 
vor recunoaște că aceste hotărâri sunt inițiate pentru binele locuitorilor și că vor coopera în 
rezolvarea problemelor pentu cetățenii orașului. 

Problemele de pe ordinea de zi a şedinţei fiind epuizate, preşedintele de şedinţă 
mulţumeşte pentru încrederea acordată şi după cuvintele de urări de bine declară închise lucrările 
şedinţei de constituire. 
    
 
        PREŞEDINTE,                             CONSILIERI,                         SECRETAR, 
       Kelemen Andrei    Zátyi Andrei 
                         Szöllösi Tamás   
                           _____________ 
 
                                    Fejér Melinda 
                                   _____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit Mátyus Kálmán 
Serviciul adm. publ. loc. 


